
P I S M O  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E  Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

N R  16/ 2 0 2 1  •  1 6 – 3 1  S I E R P N I A  2 0 2 1 C E N A  2,10 Z Ł  W  T Y M  8 %  V A T

I S S N  2 0 8 2 - 3 7 9 7 WWW.NOWYGORNIK.PL

w Numerze

D W U T Y G O D N I K

NARODOWA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO.  Powstaje projekt

Uspokoić nastroje
Wydzielenie z grup energetycznych bloków zasilanych węglem coraz bliżej.  

23 lipca Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea i Energa podpisały ze Skarbem Państwa 
porozumienie o współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i integracji w ramach 

Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Wkrótce projektem ma zająć się 
rząd, którego decyzja przypieczętuje zaproponowany przez resort aktywów państwowych 

kierunek działania. Natomiast do końca września ma być podpisana umowa społeczna 
dotycząca transformacji energetyki i górnictwa węgla brunatnego. Lipcowe porozumienie spółek 
energetycznych z MAP to wstęp do dalszych wspólnych prac, które pozwolą szczegółowo określić 
kształt proponowanych przez resort aktywów rozwiązań. Chodzi między innymi o przygotowanie 
spółek do wydzielenia aktywów w jednorodny dla wszystkich podmiotów sposób, wybór jednego 
profesjonalnego doradcy dla wszystkich firm i przeprowadzenie całego procesu jak najmniejszym 

kosztem. Równolegle z pracami w ramach spółek energetycznych trwają przygotowania 
do zawarcia umowy społecznej dla sektora energetyki i górnictwa węgla brunatnego, zawierającej 
między innymi gwarancje i osłony dla pracowników, którzy wraz z przekazanym majątkiem grup 

energetycznych trafią do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. 
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Temat na czasie
Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania 
i Zarządzania Mediami Energetycznymi  
JSW SA: – Naszym celem 
jest wykorzystanie 
metanu i zachowanie 
JSW dla unijnej 
gospodarki. 
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Fit for 55
Zielona rewolucja czy szaleńcza 
antywęglowa krucjata? 14 lipca 
1789 roku lud Paryża zdobył 
Bastylię, co uznaje się za począ-
tek rewolucji francuskiej. 14 lipca  
2021 roku Komisja Europejska 
przedstawiła Fit for 55 („Gotowi 
na 55 procent”) – pakiet propozycji 
legislacyjnych służących dostoso-
waniu unijnej polityki klimatycz-
nej, energetycznej, użytkowania 
gruntów, transportu i podatków 
do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych netto o co najmniej  
55 proc. w perspektywie roku 2030, 
wobec poziomu z 1990 roku. 

STRONA 3

Skipem albo rurą
Magazyny energii.

 STRONA 5

Jastrzębska spółka wciąż  
bez sternika
Sebastian Bartos, Robert Ostrowski 
i Edward Paździorko wiceprezesa-
mi JSW.
 STRONA 5

Ekologia – temat obecnie 
ważniejszy niż kiedykolwiek 
wcześniej
Kryzys klimatyczny.

STRONA 8

Mały crossover Volkswagena
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9



1 6 – 3 1  S I E R P N I A  2 0 2 12 B E Z  F A J R A N T U

Pogadajmy o produkcji

Mamy długo oczekiwaną koniunkturę na rynku węgla 
koksowego. To wielkie szczęście dla Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej. Z informacji, które do mnie napły-
wają, wynika, że w wielkim szczęściu mamy ogromne 
nieszczęście – na zwałach coraz mniej węgla, który 
można sprzedać z dużą korzyścią. 

Uważam, że trzeba wyjaśnić przyczynę takiego stanu. 
Nie stać nas, żeby przespać koniunkturę. W minio-

nych latach, nawet w czasie kryzysu na rynku węgla 
koksowego i kryzysu wywołanego przez pandemię, JSW 
inwestowała. Cel był jeden – przygotować się na ko-
niunkturę tak, aby czerpać z niej maksymalne korzy-
ści. Najwyższy czas zapytać: Przygotowaliśmy się czy 
też nie? Jeżeli tak, nie ma problemu. Jeżeli nie, trzeba 
szybko ustalić, dlaczego tak się stało. A może nic się nie 
stało, może warunki geologiczno-górnicze uniemożli-
wiają osiąganie lepszych wyników? W górnictwie tak 
bywa, że mimo najszczerszych chęci i największych 
wysiłków nie można osiągnąć więcej. 

N ie ma nic gorszego niż domysły, spekulacje, plotki 
i niedomówienia. Mamy nowy zarząd JSW. Jeszcze 

bez głównego prezesa, jeszcze bez urzędującego wice-
prezesa do spraw technicznych, ale w składzie, który 
może szukać odpowiedzi na te pytania. Dobrze byłoby 
zacząć jak najwcześniej. Z wielkim szacunkiem dla 
nowego zarządu chciałbym poinformować, że po serii 
sensacyjnych informacji o tym, co działo się w naszej 
firmie od późnej zimy do wczesnego lata, irytacja załóg 
górniczych jest duża.  

N ie chcę w żaden sposób rozdrapywać ran. Uważam, 
że koncentracja na wydobyciu i na codziennej pracy 

jest najlepszym lekarstwem potrzebnym nam wszyst-
kim. Jednak żeby taka koncentracja była pożyteczna, 
trzeba wiedzieć, na czym się stoi. Myślę, że w JSW zosta-
ła zaniedbana wymiana informacji na tematy dla nas 
najważniejsze – mam na myśli produkcję. Pogadajmy 
o niej.  •

Świat kontra Unia

14 lipca 2021 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet 
rozwiązań, które mają dostosować unijną politykę 

klimatyczną do planów ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku – 
w porównaniu z ich emisją w 1990 roku. Wielokrotnie 
informowałem, że z punktu widzenia Polaków propo-
zycje Komisji oznaczają wzrost kosztów utrzymania, 
ponieważ restrykcyjną polityką klimatyczną zostaną 
objęte sektory: ciepłowniczy, budownictwo, transport 
drogowy, gospodarka rolna i leśna oraz energia dostar-
czana do mieszkań. 

Autorem przyjętej propozycji jest Frans Timmer-
mans. Mam podstawy podejrzewać, że choćby postać 

pana Timmermansa, unijnego urzędnika wierzącego 
w sprawczą moc każdej decyzji Komisji Europejskiej, 
powinna budzić nasz niepokój. Holenderski polityk 
wiele razy dawał dowody, że jego zdaniem wystarczy 
chcieć, żeby osiągnąć sukces. W realnej gospodarce 
tak to nie działa. Obawiam się, że nie ma pokrycia 
na Timmermansowe ambicje. Jak wynika z kalkulacji 
samej KE – transformacja w Polsce będzie kosztowała 
ponad 200 mld euro, by osiągnąć cele redukcji emisji do  
2030 roku. W przeliczeniu na złotówki musimy w nie-
spełna 10 lat tylko na ten cel wydać bilion złotych. 
To bardzo dużo pieniędzy. 

W ielu ekspertów ostrzega, że grożą nam: kryzys żyw-
nościowy, ubóstwo energetyczne, galopada cen oraz 

utrata konkurencyjności gospodarki polskiej i unijnej. 

P ropozycja zaakceptowana przez Komisję Europejską 
ma w sobie ukryte założenie – reszta świata wkrótce 

zrobi to samo, a wtedy my będziemy mieli przewagę, 
ponieważ radykalne zmiany zaczęliśmy wcześniej. 
Mam tylko jedno pytanie: Co będzie w sytuacji, kiedy 
reszta świata nie pójdzie śladem Unii Europejskiej 
i dalej będzie rozwijać gospodarkę bez tak ciasnego 
kagańca? Przegramy na każdym polu, także na polu 
polityki społecznej i klimatycznej.  •

G R Z E G O R Z  M A T U S I A K
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Kij w mrowisko

T A D E U S Z  M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU POLSKIE KOPALNIE WY-
DOBYŁY 27,7 MLN TON WĘGLA kamiennego wobec blisko 
26,5 mln ton w pierwszym półroczu 2020 roku. Sprze-
daż węgla wyniosła 28,2 mln ton wobec 24,2 mln ton 
przed rokiem. W samym czerwcu kopalnie wydobyły 
około 4,4 mln ton węgla, a sprzedały niespełna 4,5 mln 
ton. W końcu czerwca na zwałach leżało ponad 5,3 mln 
ton – wynika z danych katowickiego oddziału Agencji 
Rozwoju Przemysłu.

CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO DLA ENERGETYKI W CZERW-
CU BR. WZROSŁY O 2,8 PROC. wobec maja (do 249,69 złotych 
za tonę), a ceny dla ciepłownictwa spadły o 0,4 proc. 
(do 300,32 złotych za tonę) – podała ARP. Krajowy wę-
giel – zarówno dla energetyki, jak i dla ciepłownictwa 
– był w czerwcu tańszy niż przed rokiem.

MIĘDZYNARODOWY RYNEK WĘGLA OD KILKU MIESIĘCY ZNAJDUJE 
SIĘ W FAZIE RAJDU CENOWEGO, którego nie doświadczył od po-
nad dekady. W lipcu ceny na całym obszarze rynku 
poszybowały do szczytowych progów, a według anali-
tyków to nie koniec wzrostów – wynika z opracowania 
ARP poświęconego sytuacji na rynku węgla w lipcu br.

ŁUKASZ ŚMIGASIEWICZ, KIERUJĄCY DOTĄD PIONEM CONTROLLINGU 
STRATEGICZNEGO WĘGLOKOKSU, został wiceprezesem spółki 
ds. finansowych. Rada nadzorcza firmy ogłosiła także 

konkurs mający wyłonić nowego wiceprezesa Węglo-
koksu ds. grupy kapitałowej.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI TAURON POLSKA ENERGIA ogłosiła 
nowy konkurs na stanowisko prezesa firmy. Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa 30 sierpnia, a rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano na 2 wrze-
śnia. Obecnie spółką czasowo kieruje nowy wiceprezes 
ds. handlu Artur Michałowski. Wiceprezesem Taurona 
ds. finansów został Krzysztof Surma, a wiceprezesem 
ds. strategii i rozwoju Patryk Demski.

DO 25 LUTEGO PRZYSZŁEGO ROKU TAURON I RAFAKO zakoń-
czą prace naprawcze uruchomionego w listopadzie 
2020 roku bloku energetycznego o mocy 910 MW w Ja-
worznie. Sprawę finansowania i zakresu niezbędnych 
napraw mają rozstrzygnąć mediacje pomiędzy inwe-
storem a wykonawcą prowadzone przy udziale Proku-
ratorii Generalnej.

TAURON BĘDZIE OPERATOREM OGÓLNODOSTĘPNYCH STACJI ŁADO-
WANIA oraz dostawcą usług ładowania aut elektrycznych 
w Opolu, Bytomiu, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Ryb-
niku i Zabrzu – zdecydował Urząd Regulacji Energetyki. 
W Radomiu operatorem będzie spółka PGE Obrót. Do-
tąd prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetycz-
ne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych 

stacji oraz dostawców usług ładowania łącznie  
w 23 miastach – najwięcej w województwie śląskim.

KOMISJA EUROPEJSKA UZNAJE ZASADNICZĄ ROLĘ, JAKĄ WĘGIEL 
KOKSOWY odgrywa w procesie transformacji przemysłu 
stalowego w kierunku gospodarki neutralnej dla klima-
tu – napisał unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego 
Thierry Breton w odpowiedzi na pytanie europosłanki 
Izabeli Kloc dotyczące przyszłości tego surowca.

PRZY OBECNYCH CENACH UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 objęcie 
metanu unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji kosztowałoby Jastrzębską Spółkę Węglową 
blisko 2 mld złotych rocznie – wynika z szacunków 
firmy, której przedstawiciele liczą, że UE ostatecznie 
nie zdecyduje się na takie rozwiązanie.

SPÓŁKA JSW KOKS PODPISAŁA WARTĄ 426,5 MLN ZŁOTYCH UMO-
WĘ z firmą Zarmen w sprawie modernizacji baterii 
koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie 
Górniczej. Kontrakt będzie realizowany do lutego 2024 
roku. Wcześniej zawarto już umowy z dostawcami 
materiałów do budowy masywu ceramicznego i wyko-
nawcą komina. Trwa procedura podpisywania umowy 
z wykonawcami obiektów i instalacji elektrycznych 
oraz stanowiskami do remontu i wymiany ubijarek.

  •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Zawsze można taniej
Wydatki SRK na likwidację kopalń w okresie od  
2015 do 2019 roku wyniosły 1,8 mld złotych. Do końca 
2020 roku – nieco ponad 2,5 mld złotych.

Złożyło się na to usuwanie tego, co usunąć można 
i warto, wyburzenia, odprawy, urlopy górnicze, skład-
ki ubezpieczeniowe, opłaty środowiskowe, usuwanie 
szkód górniczych, rekultywacja terenów, podatki oraz 
przekierowanie podziemnych wód w taki sposób, by nie 
zalały wciąż czynnych kopalń. Łącznie koszt całości 
robót do 2027 roku oszacowano na 7,95 mld złotych, 
którą to kwotę Komisja Europejska uznała za zgodną 
z unijnymi zasadami pomocy.

Zawsze oczywiście można wyjaśniać, że to samo 
można zrobić taniej. Zamiast przetargów, do których 
startują firmy spełniające wymogi fachowości i pro-
wadzenia prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 
wystarczy na tereny kopalniane puścić złomiarzy. 
Wyrwą wszystko, co się da sprzedać – zarówno z po-
wierzchni, jak i spod ziemi. Nawet przyjmując, że zysk 
na złomie trafi do nich, a nie do Skarbu Państwa, będzie 
oszczędność! Zresztą oficjalne zyski ze sprzedaży złomu 
tylko minimalnie zmniejszają dotację otrzymywaną 
przez SRK. 

Po co zabudowywać tamy w wyrobiskach, jeśli 
wyrobiska te można zostawić na żywioł? Co się ma za-
walić, to się zawali, gdzie popłynie woda i gaz, tam 
popłynie… Podobnie z zasypywaniem szybów starannie 
dobieranymi typami i frakcjami kamienia. 

Grunty przekazać gminom, tak jak je przekazano 
w znacznej części do SRK – z mapkami nieodpowiada-
jącymi lokalnym planom, nieuporządkowanym stanem 
prawnym. Niech same robią porządek. W przekona-
niu części samorządowców zrobią to mądrzej, taniej 
i sprawniej.

O inflacji, dźwigającej koszty wszelkich robót, nie 
warto nawet wspominać. Rok temu likwidację dwóch 
kolejnych (niewymienionych z nazwy) kopalń PGG 
ministerstwo oszacowało na 5 mld złotych. Tylko kto 
by zwracał uwagę na podobne drobiazgi.

 ZBIGNIEW KORWIN
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Zielona rewolucja czy szaleńcza antywęglowa krucjata?

Fit for 55
14 lipca 1789 roku lud Paryża zdobył Basty-
lię, co uznaje się za początek rewolucji fran-
cuskiej. 14 lipca 2021 roku Komisja Europej-
ska przedstawiła Fit for 55 („Gotowi na 55 
procent”) – pakiet propozycji legislacyjnych 
służących dostosowaniu unijnej polityki 
klimatycznej, energetycznej, użytkowania 
gruntów, transportu i podatków do ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych netto 
o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 
2030, wobec poziomu z 1990 roku. 

Pakiet ma być narzędziem zielonej 
rewolucji, zmierzającej do neutralności 
klimatycznej Europy w roku 2050. – Fit 
for 55 stanowi bazę dla wdrożenia zak-
tualizowanego celu unijnego odnośnie 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 55 proc. do 2030 roku. Nowy cel stano-
wi wyzwanie, lecz też szansę na przepro-
wadzenie sprawiedliwej transformacji 
gospodarki w Polsce, w tym przy wspar-
ciu ze środków unijnych – ocenia Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska. – To już 
nie tylko krucjata przeciwko paliwom 
kopalnym i energetyce konwencjonalnej, 
lecz przeciwko wszystkiemu, co sprawia, 
że współczesnym mieszkańcom UE żyje 
się lepiej i dostatniej niż pokoleniu ich 
dziadków. Szaleństwo unijnych komisa-
rzy uderzy przede wszystkim w miesz-
kańców naszej części Europy – komentu-
je lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz.

PODATEK WĘGLOWY URATUJE 
KONKURENCYJNOŚĆ?
Przedstawiony przez Komisję pa-

kiet legislacyjny jest propozycją, która 
będzie teraz dyskutowana przez Radę 
Unii Europejskiej i Parlament Europej-
ski. Proponowane rozwiązania mają 
przyczynić się do obniżenia ogólnego 
pułapu emisji i zwiększenia rocznego 
tempa ich redukcji. Jednym z narzędzi 
ma być tzw. mechanizm dostosowawczy 
ceny dwutlenku węgla na granicy (ang. 
Carbon Border Adjustment Mechanism 
– CBAM), czyli graniczny podatek węglo-
wy, mający chronić europejskich pro-
ducentów przed konkurencją z zagra-
nicy. KE przedstawiła kilka wariantów 
wprowadzenia takich opłat na granicach 
od 2026 roku – od formy podatku akcy-
zowego nakładanego na importowane 
spoza Unii produkty po konieczność 
kupowania certyfikatów. – Preferowa-
nym przez KE wariantem jest jednak 
stopniowe wprowadzenie konieczności 
zakupu certyfikatów przez importerów. 
Liczba certyfikatów byłaby uzależniona 
od zbadanej emisyjności produkcji dane-
go dobra, a cena zależna od cen pozwo-
leń na emisję sprzedawanych w ramach 
europejskiego systemu handlu emisjami 
– wyjaśniają analitycy z Polskiego Insty-
tutu Ekonomicznego. Zgodnie z propo-
zycją KE od 2026 roku udział importu 
objętego tym obowiązkiem ma rosnąć 
o 10 proc. rocznie, osiągając 100 proc. 
w roku 2035.

REDUKCJA EMISJI –  
WIĘKSZA I SZYBSZA
W ramach Fit for 55 Komisja propo-

nuje również stopniowe wycofywanie 
bezpłatnych uprawnień do emisji dla 

lotnictwa oraz dostosowanie do świa-
towego mechanizmu kompensacji i re-
dukcji dwutlenku węgla dla lotnictwa 
międzynarodowego (CORSIA), a tak-
że włączenie do systemu ETS emisji 
z żeglugi. Odrębny nowy system han-
dlu uprawnieniami do emisji miałby 
powstać dla transportu drogowego 
i budynków. 

– To już nie tylko krucjata 
przeciwko paliwom kopalnym 
i energetyce konwencjonalnej, 
lecz przeciwko wszystkiemu, 
co sprawia, że współczesnym 
mieszkańcom UE żyje się lepiej 
i dostatniej niż pokoleniu ich 
dziadków. Szaleństwo unijnych 
komisarzy uderzy przede 
wszystkim w mieszkańców naszej 
części Europy – komentuje lider 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz.

Komisja proponuje również zwiększe-
nie funduszy innowacyjnego i moderniza-
cyjnego. Postuluje też, by państwa członkow-
skie przeznaczały całość swoich dochodów 
z handlu uprawnieniami do emisji na pro-
jekty związane z klimatem i energią. Nato-
miast w projektowanym rozporządzeniu 
w sprawie użytkowania gruntów, leśnic-
twa i rolnictwa ustanowiono ogólny cel UE 
dotyczący usuwania CO2 przez naturalne 
pochłaniacze, odpowiadający 310 mln ton 
emisji do 2030 roku. Kluczowe dla osiągnię-
cia zakładanych celów mają być jednak 
przekształcenia w energetyce, ponieważ 
to produkcja i zużycie energii odpowiada-
ją za trzy czwarte wszystkich emisji w UE. 
Stąd w dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii ma być ustalony zwiększony 
poziom docelowy, zgodnie z którym do 2030 
roku 40 proc. energii należy produkować 
ze źródeł odnawialnych.

 – Wszystkie państwa członkowskie 
przyczynią się do realizacji tego celu, 
a konkretne wartości docelowe zostaną 
zaproponowane w odniesieniu do wyko-
rzystania energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu, 
budynkach i przemyśle – zapowiada KE. 
Transformację klimatyczną ma wspierać 
– jak proponuje Komisja – system podat-
kowy dotyczący produktów energetycz-
nych. Dlatego w ramach przeglądu dyrek-
tywy w sprawie opodatkowania energii 
proponuje się dostosowanie podatku 
od produktów energetycznych do unij-
nej polityki w zakresie energii i klima-
tu, wspieranie czystych technologii oraz 
zniesienie wszelkich dotychczasowych 
zwolnień i ulg, zachęcających do stoso-
wania paliw kopalnych.

MKIŚ: SPOKOJNIE, 
TO NA RAZIE DYSKUSJA
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

wskazuje, że lipcowa publikacja unijne-
go pakietu Fit for 55 jest kluczowym eta-
pem prac nad architekturą wdrażania 

celów redukcyjnych UE na 2030 rok, 
ponieważ otwiera dyskusję nad kon-
kretnymi elementami pakietu z udzia-
łem wszystkich państw członkowskich. 

W ocenie resortu w zaprezentowa-
nym zestawie 13 aktów legislacyjnych 
jest wiele wartościowych elementów, 
które wychodzą naprzeciw polskim 
postulatom – to między innymi zacho-
wanie elementów redystrybucyjnych 
w systemie handlu emisjami w postaci 
puli solidarnościowej oraz zwiększenie 
Funduszu Modernizacyjnego, utrzy-
manie darmowych uprawnień w ETS, 
zachowanie kryteriów dla podziału zo-
bowiązań państw członkowskich w za-
kresie sektorów nieobjętych systemem 
handlu emisjami, utworzenie nowego 
funduszu ograniczającego ryzyko wzro-
stu ubóstwa energetycznego czy wpro-
wadzenie podatku granicznego dla emi-
sji. Wątpliwości MKiŚ budzi natomiast 
zasadność i skuteczność wprowadzenia 
systemu handlu uprawnieniami dla 
transportu i budynków. 

– Takie rozwiązanie, bez wprowa-
dzenia odpowiednich mechanizmów 
zabezpieczających, może uderzyć 
w najbiedniejsze grupy społeczne do-
tknięte ubóstwem energetycznym. 
Polska nie zgodzi się na żadne roz-
wiązanie, które będzie odbywało się 
kosztem najsłabszych grup społecznych 
– zapewnia ministerstwo, wskazując, 
iż polscy negocjatorzy będą szukać 
alternatywnych rozwiązań dla takie-
go systemu lub środków łagodzących 
skutki jego wprowadzenia. Zdaniem 
strony polskiej w propozycji Komisji 
brakuje też uznania roli gazu jako pa-
liwa przejściowego.

KOLORZ: ZIELONI KOMISARZE 
JAK CZERWONI

Założenia pakietu Fit for 55 będą te-
raz przedmiotem negocjacji na forum 
unijnym. Przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności Dominik Kolorz 
ma poważne wątpliwości, czy polskiemu 
rządowi uda się wynegocjować korzyst-
ne dla Polski rozwiązania. 

– W grudniu ubiegłego roku rząd 
zgodził się na kolejne zaostrzenie poli-
tyki klimatycznej. Jeszcze półtora roku 
temu wydawało się, że wreszcie mamy 
rząd, który twardo broni polskiego inte-
resu przed klimatycznym szaleństwem 
Brukseli. To już niestety przeszłość. 
Prezentacja pakietu Fit for 55 przeszła 
w Polsce bez echa. Zamiast ostrego pro-
testu polskiego rządu było i jest głuche 
milczenie. Jeszcze smutniejsze jest to, 
że gdy ludzie uświadomią sobie ten fakt, 
będzie już za późno, żeby cokolwiek 
zmienić – ocenia związkowiec, wskazu-
jąc, iż wprowadzenie w życie „zielonych” 
pomysłów KE prowadzi do dwukrotnego 
wzrostu kosztów ogrzewania i energii 
elektrycznej, a także dalszych podwyżek 
cen benzyny.

– W czasach słusznie minionych 
czerwoni komisarze usiłowali podpo-
rządkować całe życie społeczne realiza-
cji celu, jakim była budowa socjalizmu. 
Współcześni, zieloni komisarze robią 
niemal dokładnie to samo, w imię rzeko-
mej walki ze zmianami klimatu. Efekty 
obu tych eksperymentów będą podobne: 
wpędzenie setek milionów ludzi w biedę 
i odebranie im podstawowych praw – 
podsumował Dominik Kolorz.
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Mistrzowski piknik 
Dzieci i ich rodzice 4 sierpnia bawili się na wspólnym pikniku z mistrzami Polski – hokeistami JKG GKS 
Jastrzębie. Najmłodsi chętnie brali udział w zabawach i konkursach organizowanych przez kopalnię 
wiedzy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Piknik z hokeistami był zorganizowany przede wszystkim dla 
dzieci, ale atrakcje przygotowano także dla ich rodziców i opiekunów. Najważniejsza była możliwość 
spotkania się i rozegrania meczu unihokeja z zawodnikami JKH GKS-u Jastrzębie. Impreza odbyła się 
przed lodowiskiem Jastor w Jastrzębiu-Zdroju. 
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Wydzielenie z grup energetycznych blo-
ków zasilanych węglem coraz bliżej.  
23 lipca Polska Grupa Energetyczna, Tau-
ron, Enea i Energa podpisały ze Skarbem 
Państwa porozumienie o współpracy w za-
kresie wydzielenia aktywów węglowych 
i integracji w ramach Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 
Wkrótce projektem ma zająć się rząd, któ-
rego decyzja przypieczętuje zapropono-
wany przez resort aktywów państwowych 
kierunek działania. Natomiast do końca 
września ma być podpisana umowa spo-
łeczna dotycząca transformacji energetyki 
i górnictwa węgla brunatnego.

MILOWY KROK 
W KIERUNKU NABE

Lipcowe porozumienie spółek ener-
getycznych z MAP to wstęp do dalszych 
wspólnych prac, które pozwolą szcze-
gółowo określić kształt proponowanych 
przez resort aktywów rozwiązań. Chodzi 
między innymi o przygotowanie spółek 
do wydzielenia aktywów w jednorodny 
dla wszystkich podmiotów sposób, wy-
bór jednego profesjonalnego doradcy 
dla wszystkich firm i przeprowadze-
nie całego procesu jak najmniejszym 
kosztem. – Porozumienie będzie też 
stanowić podstawę do wypracowania 
docelowej organizacji NABE, z uwzględ-
nieniem ostatecznej treści dokumentu 
przyjętego przez Radę Ministrów oraz 
uzgodnień w ramach umowy społecz-
nej dla energetyki i węgla brunatnego 
– zaznaczają przedstawiciele Minister-
stwa Aktywów Państwowych. Według 
prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego 
porozumienie to kamień milowy w pro-
cesie wydzielenia aktywów węglowych 
z polskich spółek energetycznych i utwo-
rzenia NABE. – Od skuteczności, ale też 
tempa zakończenia prac nad tym przed-
sięwzięciem, zależy przyszłość polskiej 
energetyki, potencjał rozwoju polskich 
spółek energetycznych i ich dalsze in-
westycje w odnawialne źródła energii 
– ocenił szef wiodącej grupy energetycz-
nej, podkreślając, że PGE realizuje już 
plan transformacji w kierunku źródeł 
nisko- i zeroemisyjnych, który nie po-
wiódłby się bez wydzielenia aktywów 
węglowych.

WE WRZEŚNIU UMOWA 
SPOŁECZNA DLA ENERGETYKI 
I WĘGLA BRUNATNEGO
Równolegle z pracami w ramach 

spółek energetycznych trwają przygo-
towania do zawarcia umowy społecznej 
dla sektora energetyki i górnictwa węgla 
brunatnego, zawierającej między innymi 
gwarancje i osłony dla pracowników, 
którzy wraz z przekazanym majątkiem 
grup energetycznych trafią do NABE. 
Podczas spotkania 1 lipca w Warszawie 
wstępnie ustalono, że taka umowa po-
winna zostać wypracowana do końca 
września. – Chcemy mieć zagwaranto-
wane, że pracownicy nie stracą podczas 

transformacji i tworzenia nowych by-
tów, to jest podstawa. Ministerstwo gwa-
rantuje, że pracownicy nie stracą; my, 
działając w dobrej wierze, chcemy stwo-
rzyć takie zapisy, żeby było to zagwa-
rantowane na papierze – wyjaśnia prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność, 
Wojciech Ilnicki, podkreślając, że po-
rozumienie w tym zakresie powinno 
przynieść spokój społeczny w energetyce 
i górnictwie węgla brunatnego. Związ-
kowcy chcą ustawowych gwarancji dla 
pracowników przenoszonych do NABE, 
między innymi w zakresie utrzyma-
nia zatrudnienia, osłon socjalnych dla 
odchodzących oraz utrzymania regu-
lacji wynikających z dotychczasowych 
układów zbiorowych czy regulaminów 
pracy. – Będziemy bezwzględnie doma-
gać się zachowania statusu pracodaw-
cy w tworzonym NABE – zapowiedział  
Ilnicki. Strona społeczna zabiega, by ża-
den pracownik nie ucierpiał na rządo-
wym programie konsolidacji aktywów 
energetycznych.

POMOC PUBLICZNA DLA 
ENERGETYKI WĘGLOWEJ
Z obecnego harmonogramu prac 

zmierzających do utworzenia NABE 
wynika, że do końca pierwszego kwar-
tału przyszłego roku nastąpi reorgani-
zacja wewnętrzna państwowych spółek 
energetycznych, a także rozpocznie się 
proces due diligence. Wiosną przyszłego 
roku gotowa ma być wycena wydziela-
nych aktywów, a ich nabycie przez Skarb 
Państwa powinno nastąpić do końca 

września 2022 roku. Wcześniej jednak 
projekt skupienia aktywów węglowych 
w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego musi zatwierdzić rząd. 
– W najbliższym czasie projekt zostanie 
przedłożony Radzie Ministrów do ak-
ceptacji, tak aby mógł być realizowany 
i żebyśmy mogli podjąć również roz-
mowy z Komisją Europejską – zapo-
wiedział podczas lipcowej konferencji 
Śląski Ład szef MAP, wicepremier Jacek 
Sasin. Rozmowy z KE mają dotyczyć 
przede wszystkim systemu publicznego 
wsparcia dla skupionej w NABE ener-
getyki konwencjonalnej do czasu, aż 
zostanie zastąpiona innymi, niskoemi-
syjnymi źródłami energii. – Będziemy 
rozmawiać z Komisją o tym, aby mogły 
być zastosowane skuteczne narzędzia 
wsparcia finansowego dla NABE, dla 
energetyki konwencjonalnej – w tym 
okresie, w którym ma ona funkcjono-
wać. Mamy świadomość, że przy dzi-
siejszych realiach Zielonego Ładu i opłat 
emisyjnych będzie to podmiot gospo-
darczy, który nie będzie w stanie funk-
cjonować tylko i wyłącznie w oparciu 
o mechanizmy rynkowe – wyjaśniał 
wicepremier. Jego zdaniem działanie 
Agencji, skupiającej bloki węglowe oraz 
kopalnie węgla brunatnego, bez mecha-
nizmów publicznego wsparcia groziłoby 
znaczącym wzrostem cen energii. – Jeśli 
chcemy – a chcemy – zapewnić Polakom 
dostęp do stosunkowo taniej energii, nie 
możemy pozwolić sobie na gwałtowny 
wzrost cen energii elektrycznej, nie tylko 
dla obywateli, ale również dla przemy-
słu, bo to byłoby potężną przeszkodą 

dla rozwoju gospodarczego. Dlatego za-
projektowaliśmy odpowiednie mechani-
zmy i narzędzia finansowe. W tej chwili 
od osiągnięcia konsensusu z KE zależy, 
jak one będą w ostatecznym kształcie 
wyglądały – mówił minister aktywów 
państwowych.

MILIARDY NA TRANSFORMACJĘ
Szacuje się, że łączne nakłady pol-

skich spółek energetycznych – PGE, 
Enei, Taurona oraz związanej z Orle-
nem Energi – na transformację w kie-
runku niskoemisyjnych źródeł to koszt 
rzędu 860–890 mld złotych, z czego 
same wydatki na budowę nowych blo-
ków energetycznych opartych na nisko-
emisyjnych źródłach energii pochłoną 
między 320 a 340 mld złotych. Wydzie-
lenie aktywów węglowych do NABE 
ma umożliwić pozyskanie finansowa-
nia na te projekty. Sama NABE ma być 
spółką działającą zgodnie z zasadami 
rynkowymi. Podstawowym zadaniem 
Agencji będzie utrzymanie produkcji 
energii na poziomie zapewniającym 
bezpieczeństwo energetyczne. Blo-
ki węglowe będą wygaszane wraz 
z wchodzeniem do systemu kolejnych 
inwestycji w zakresie produkcji energii 
z innych źródeł. – To będzie stabilizator 
rynku energetycznego, dający nam to, 
co najważniejsze – czyli bezpieczeństwo 
energetyczne, możliwość wytwarzania 
odpowiedniej ilości energii, potrzebnej 
do funkcjonowania naszej gospodarki 
i naszego kraju – podsumował wicepre-
mier Jacek Sasin.
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Aktywa węglowe i węgiel brunatny coraz bliżej NABE

Umowa społeczna uspokoi nastroje  
w energetyce?

Równolegle z pracami w ramach spółek energetycznych trwają przygotowania do zawarcia umowy społecznej dla sektora energetyki i górnictwa węgla 
brunatnego
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Po kadrowym trzęsieniu ziemi z 9 lipca, 
kiedy pracę straciła prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej Barbara Piontek i jej trzej 
zastępcy, firma wciąż nie ma prezesa. Ob-
radująca w końcu lipca rada nadzorcza 
nie wyłoniła na razie nowego szefa spółki 
i ogłosiła nowy konkurs na to stanowisko. 

Zgłoszenia kandydatów będą przyj-
mowane do 23 sierpnia, a rozmowy 
kwalifikacyjne zaplanowano cztery dni 
później. Obowiązki prezesa czasowo peł-
ni oddelegowany przez radę nadzorczą 
dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, 
prof. Stanisław Prusek. Rada wyłoniła 
natomiast trzech nowych wiceprezesów 
JSW. Po kilku latach do zarządu powró-
cił Robert Ostrowski, który – podobnie 
jak poprzednio – odpowiada za spra-
wy ekonomiczne i finanse firmy, zaś 
na stanowisko wiceprezesa ds. handlu 

awansował Sebastian Bartos, który dotąd 
był w jastrzębskiej spółce dyrektorem 
Biura Handlu Koksem i Węglopochod-
nymi. Za kwestie techniczne i opera-
cyjne od 1 września będzie odpowiadał 
Edward Paździorko, dotąd zajmujący 
się podobnymi sprawami w Tauronie 
Wydobycie. Wiceprezesa ds. rozwoju 
nie wybrano; do czasu jego powołania 
obowiązki w tym zakresie przejął wi-
ceprezes ds. pracy i polityki społecznej 
Artur Wojtków. Łącznie w lipcowym 
konkursie na prezesa JSW i jego czterech 
zastępców wpłynęło 29 zgłoszeń, zaś 
realnie kandydatów było 20 – niektórzy 
bowiem aplikowali jednocześnie o kilka 
stanowisk.

AWANS, POWRÓT, TRANSFER
Nowi wiceprezesi JSW to osoby 

dobrze znane w branży górniczej. 

Sebastian Bartos, który został wice-
prezesem ds. handlu, od dawna jest 
związany zawodowo z Jastrzębską 
Spółką Węglową – dotąd był w niej 
dyrektorem Biura Handlu Koksem 
i Węglopochodnymi, a wcześniej był 
między innymi dyrektorem ds. marke-
tingu i handlu koksem w spółce Polski 
Koks z Grupy JSW, zamienionej później 
w firmę JSW Innowacje. Wiceprezes 
ds. ekonomicznych Robert Ostrowski 
ostatnio był między innymi wicepre-
zesem i pełniącym obowiązki prezesa 
spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. 
Ma wieloletnie doświadczenie na sta-
nowiskach menedżerskich, głównie 
finansowych, w sektorze energetycz-
nym, węglowym i stalowym. Kierował 
spółką PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, był wiceprezesem 
JSW, zajmował się finansami w Polskich 

Kolejach Linowych, kierował spółką Mi-
nerals Mining Group. Zawodową karie-
rę zaczynał w dawnej Hucie Katowice. 
Edward Paździorko, który 1 września 
obejmie stanowisko wiceprezesa JSW 
ds. technicznych i operacyjnych, do-
tąd był wiceprezesem spółki Tauron 
Wydobycie ds. technicznych. Jest absol-
wentem Wydziału Górnictwa i Geologii 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie i studiów MBA w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Pracę 
zawodową rozpoczął w 1992 roku jako 
stażysta pod ziemią w mysłowickiej 
kopalni Wesoła, był między innymi ra-
townikiem górniczym. Później był też 
dyrektorem technicznym katowickiej 
kopalni Murcki-Staszic oraz dyrekto-
rem Zakładu Górniczych Robót Inwe-
stycyjnych w Polskiej Grupie Górniczej.
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Jastrzębska spółka wciąż bez sternika

Najtrudniejszym problemem związanym 
z OZE nie jest uzyskanie energii z wiatru 
lub słońca, lecz jej przechowanie. W prze-
ciwieństwie do źródeł kopalnych (węgla, 
drewna, ropy, gazu, drewna, biomasy), któ-
re składujemy i spalamy w potrzebnym 
czasie, nowoczesne, „zielone” źródła ener-
gii dostarczają ją w sposób częściowo tyl-
ko przewidywalny. Bo choć w nocy słońce 
nie świeci, to w dzień mogą być chmury, 
a wiatr wiać może za słabo lub za mocno. 

W tej sytuacji niezbędna okazuje się 
zmiana podejścia do samej energii. Nie 
wytwarzamy jej wtedy, gdy jest nam po-
trzebna, tylko wtedy, gdy jest to możliwe. 
Temat magazynowania prądu nie jest 
nowy. Urządzenie służące do tego mamy 
przecież w każdym samochodzie, cen-
trali telefonicznej, UPS-ie, smartfonie, 
dowolnym urządzeniu potrzebującym 
zasilania, niekoniecznie z sieci. Rzecz 
tylko w rozmiarach oraz w tym, ile no-
śnika energii zdołamy zmagazynować 
i na jak długo nam go starczy.

PRACE W GDAŃSKU
Poszukiwania rozwiązań idą rów-

nocześnie w kilku kierunkach. Bate-
rie litowo-jonowe, niklowo-wodorowe 
mają tę wadę, że niklu i litu jest na Ziemi 
znacznie mniej niż ropy naftowej i wę-
gla. Amerykański start-up Form Energy 
pochwalił się ostatnio opartą na żelazie 
baterią całkiem nowej generacji. Przed-
stawia ją jako tańszą alternatywę nawet 
dla energii jądrowej. 

Jedna z niemieckich firm pracuje 
nad baterią cieplną, przy czym na ra-
zie realna sprawność systemu mieści 
się w granicach 30 proc. Jeśli połączyć 
to rozwiązanie z pompami ciepła, to teo-
retycznie winno być możliwe dojście 
nawet do sprawności rzędu 60–70 proc. 

Trwają próby opracowania opła-
calnego rozwiązania wykorzystujące-
go sprężone lub skroplone powietrze, 

które – rozprężając się – napędza turbi-
nę. Podobne rozwiązanie, nastawione 
na możliwość szerokiego wykorzystania 
u małych wytwórców energii, opracowu-
je między innymi Instytut Maszyn Prze-
pływowych PAN w Gdańsku-Wrzeszczu.

BATERIE TO NIE WSZYSTKO 
Inny kierunek polega na krótkotrwa-

łym wytwarzaniu energii elektrycznej 
przy wykorzystaniu znacznej różnicy 
poziomów – czyli odmiana elektrowni 
szczytowo-pompowej. W tym wypad-
ku pomysł opiera się na zabudowaniu 
w szybach skipów będących zbiorni-
kami na wodę. Gdy zapotrzebowanie 
na energię przekracza możliwości jej 
wytwarzania przez źródła odnawialne 
albo dochodzi do chwilowego (!) spad-
ku wytwarzania, napełniony wodą skip 
zjeżdża na dół, napędzając agregat prą-
dotwórczy. Tam wodę się wypuszcza, 
pusty zbiornik wraca na powierzchnię 
i cykl może zostać powtórzony. 

Ma być to sposób na chwilowe uzu-
pełnianie braków, wsparcie rozproszo-
nego systemu energetyki OZE, o którym 
z góry wiadomo, że będzie niestabilny. 

POROZUMIENIE 
Temu tematowi poświęcono prze-

prowadzone 29 lipca 2021 roku spo-
tkanie pod tytułem roboczym: Śląski 
System Magazynowania Energii szan-
są na skuteczną rewitalizację terenów 
pogórniczych. Powołano na nim ko-
mitet sterujący projektem, w którym 
KOMAG daje pomysły i zajmuje się ich 
doprecyzowaniem, SRK wskazuje odpo-
wiednie tereny i na razie nie likwiduje 
tego, co potencjalnie da się do projektu 
wykorzystać, KSSE zastanawia się nad 
przeniesieniem rozwiązań do praktyki 
przemysłowej. Ministerstwo i władze 
samorządowe uczestniczą w finanso-
waniu oraz wspólnie z NSZZ Solidarność 
czuwają nad całością.

Najtrudniejszym problemem 
związanym z OZE nie jest 
uzyskanie energii z wiatru lub 
słońca, lecz jej przechowanie. 
W przeciwieństwie do źródeł 
kopalnych (węgla, drewna, 
ropy, gazu, drewna, 
biomasy), które składujemy 
i spalamy w potrzebnym czasie, 
nowoczesne, „zielone” źródła 
energii dostarczają ją w sposób 
częściowo tylko przewidywalny. 
W tej sytuacji niezbędna okazuje 
się zmiana podejścia do samej 
energii. Nie wytwarzamy jej 
wtedy, gdy jest nam potrzebna, 
tylko wtedy, gdy jest to możliwe. 
Temat magazynowania prądu 
nie jest nowy. Rzecz tylko 
w rozmiarach oraz w tym, 
ile nośnika energii zdołamy 
zmagazynować i na jak długo 
nam go starczy.

MOŻE LEPIEJ RURĄ
Założenie, choć samo w sobie wy-

daje się dość proste, niesie kilka pytań. 
Rozwiązanie ze skipem ma być odmia-
ną elektrowni szczytowo-pompowej 
bez zabudowania na powierzchni i pod 
ziemią zbiorników, którą pompuje się 
z powrotem na górę. Co też wymaga 
energii.

Jednak nawet przy założeniu, 
że woda spuszczona w kopalni gdzieś 
odpłynie, rodzi się pytanie, czy taniej 

od skipu i utrzymania całej infrastruktu-
ry kopalnianej nie wypadnie zabudowa-
nie rury idącej z góry w dół. Spływająca 
woda uruchomi agregat wytwarzający 
prąd. Odpadnie koszt utrzymania ma-
szyny wyciągowej, wieży szybu i koszt 
kopalni.

Mamy więc potencjalne rozwiąza-
nia alternatywne. Pierwsze to stopnio-
wy zjazd skipu z energią przenoszoną 
na turbinę przez odpowiednio dobra-
ne przełożenia oraz drugie – szybkie 
spuszczanie wody w celu napędzania 
turbin. 

ILE MIEJSC PRACY
Kolejna kwestia dotyczy zatrud-

nienia. Ile realnie osób może znaleźć 
pracę przy każdej takiej instalacji? Kil-
kanaście? Kilkadziesiąt w układzie ca-
łodobowym? Nawet jeśli cała instalacja 
zostanie utrzymana w reżimie zakładu 
górniczego, większość zadań zostanie 
przecież sprowadzonych do dozorowa-
nia systemu. 

Nie rozwiąże to problemu zatrud-
nienia tysięcy ludzi pracujących wciąż 
w górnictwie i jego obsłudze. Ale trzeba 
pamiętać, że przynajmniej u nas koń-
czy się czas zakładów pracy z wieloty-
sięcznym zatrudnieniem. I w tej sytuacji 
cenna jest każda inicjatywa, każde nowe 
stanowisko.

Na razie temat wygląda nieco abs-
trakcyjnie. Ale od czegoś trzeba zacząć, 
zwłaszcza gdy wiemy już, że przymuso-
we stosowanie OZE zamiast paliw ko-
palnych wprawdzie rozwiązuje w ja-
kimś stopniu problem emisji dwutlenku 
węgla, natomiast wywołuje inne trud-
ności zagrażające normalnemu funk-
cjonowaniu przemysłu i codziennego 
życia, bazującego na stałym wykorzy-
stywaniu coraz większych ilości energii 
elektrycznej. 

ZBIGNIEW KORWIN

Magazyny energii

Skipem albo rurą
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NOWY GÓRNIK: – Jeżeli metan zostanie ob-
jęty systemem opłat za emisję gazów cie-
plarnianych, Jastrzębska Spółka Węglowa 
może tego nie wytrzymać. Czy rzeczywi-
ście to takie groźne? 

ARTUR BADYLAK: – Nie mamy do czynienia 
z pytaniem: Czy zostanie objęty? Jest 
pytanie: Kiedy zostanie objęty i w ja-
kim zakresie? W ubiegłym roku została 
ogłoszona europejska strategia redukcji 
emisji metanu. Obecnie trwają prace 
nad rozporządzeniem mającym na celu 
redukcję emisji metanu z sektora energe-
tycznego: paliwowo-gazowego oraz z ko-
palń węgla. Projekt tego rozporządzenia 
powinien ukazać się pod koniec tego 
roku. Można zaobserwować duże naciski 
ze strony organizacji proekologicznych 
na włączenie metanu do europejskiego 
systemu handlu emisjami. W przypadku 
gdyby Komisja Europejska w sposób bez-
refleksyjny przyjęła postulaty ekologów, 
rzeczywiście byłoby to groźne.

Na ostatniej konferencji mówił pan, 
że gdyby przyjąć najmniej korzystny wa-
riant objęcia metanu systemem ETS, wtedy 
JSW groziłoby, że będzie wydawać na kary 
za emisje metanu nawet 2 mld złotych 

rocznie. Może chodzi o to, żeby spółka 
płaciła?

Mam nadzieję, że celem jest jednak 
klimat. Jeżeli będzie kontynuowany 
trend zmierzający do istotnego ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych, jest 
niemal pewne, że metan zostanie objęty 
opłatami. Dlaczego? Aby zminimalizo-
wać efekt cieplarniany, nie wystarczy 
ograniczyć jedynie emisję dwutlenku 
węgla. Trzeba ograniczać emisje wszyst-
kich gazów cieplarnianych, czyli także 
metanu. Niestety przy eksploatacji węgla 
wydziela się metan i jest to naturalne. 
Nie da się całkowicie wyeliminować me-
tanu z wydobycia. Systemem odmetano-
wania ujmuje się średnio około 35 proc. 
wydzielającego się gazu, który może być 
wykorzystywany do produkcji energii. 
Resztę, aby zapewnić bezpieczeństwo 
górnikom, musimy rozrzedzać i odpro-
wadzać z powietrzem wentylacyjnym 
do atmosfery. 

Jeżeli będzie kontynuowany 
trend zmierzający do istotnego 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, jest niemal 
pewne, że metan zostanie 
objęty opłatami. Dlatego 
przygotowujemy się do tego. 
Naszym celem jest wykorzystanie 
metanu i zachowanie JSW dla 
unijnej gospodarki.

Nie ma technicznych możliwości, 
aby w stu procentach wychwytywać 
wydzielający się metan poprzez system 
odmetanowania. Można jednak, zmie-
niając podejście do tego gazu, ograni-
czyć jego emisję do atmosfery. Wiąże się 
to jednak ze sporymi kosztami. Trzeba 
zredukować emisję metanu do powie-
trza wentylacyjnego, zwiększyć ujęcie 
systemem odmetanowania i w całości 
wykorzystywać ujmowany w ten sposób 
gaz. Na razie wykorzystujemy 60 proc. 

metanu, który ujmujemy. Należy pod-
kreślić, że inwestycje w gospodarcze 
wykorzystanie metanu są opłacalne na-
wet w sytuacji, gdy metan nie jest objęty 
systemem opłat za emisję gazów cieplar-
nianych. Jeżeli będzie objęty takim sys-
temem, korzyści stają się bardzo duże. 
Uważam, że inwestycje, o których mó-
wię, zwrócą się bardzo szybko. To per-
spektywa kilku lat. 

Jest szansa, żeby JSW była zeroemisyjna?
W światowym górnictwie przyjmo-

wane jest, że systemem odmetanowania 
ujmuje się około 30–35 proc. wydzielają-
cego się w trakcie wydobycia węgla me-
tanu. My w roku 2020 ujęliśmy 39,5 proc. 
To dobry wynik. Po realizacji inwestycji, 
o których mówiłem wcześniej, mieliby-
śmy szansę, aby ujmować i gospodarczo 
wykorzystywać około 50 proc. wydzie-
lającego się metanu. Połowę więc nadal 
będziemy odprowadzać do atmosfery 
szybami wentylacyjnymi. To stanowi 
poważny problem. Obecnie trwają pra-
ce koncepcyjne nad możliwością za-
gospodarowania tak odprowadzanego 

metanu. Przynajmniej jego części. Jest 
to jednak niezwykle trudne z uwagi 
na niskie stężenie metanu w powietrzu 
wentylacyjnym, które nie przekracza 
0,7 proc. A trzeba jeszcze powiedzieć, 
że w tym przypadku koszty są naprawdę 
ogromne.

Spółkę stać na takie inwestycje?
Liczę, że zostanie wypracowany 

odpowiedni system finansowania tych 
przedsięwzięć. Proszę pamiętać, że te-
raz mamy do czynienia z bardzo dziw-
nym sposobem traktowania górnictwa. 
Instytucje finansowe nie rozróżniają 
albo nie chcą rozróżniać górnictwa 
węgla koksowego i górnictwa węgla 
energetycznego. 

Ponieważ zapanowała polityka od-
cinania od kredytowania wszystkiego, 
co wiąże się z węglem, my także odczu-
wamy jej skutki. Jednak węgiel koksowy 
jest na liście surowców krytycznych 
dla gospodarki unijnej. To oznacza, 
że jest potrzebny. Jeżeli w sposób me-
chaniczny i bezrefleksyjny zostaniemy 
objęci systemem opłat za emisję gazów 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Węgiel koksowy jest niezbędnym 
surowcem do wytwarzania stali. Stal jest podstawowym 

materiałem wykorzystywanym w konstrukcjach 
przygotowywanych dla energetyki odnawialnej, przede 

wszystkim w konstrukcjach wiatraków. Bez stali niemożliwe 
jest rozwijanie gospodarki neutralnej dla klimatu. Bez węgla 

koksowego nie ma stali, a bez stali nie ma rozwoju naszej 
cywilizacji. Węgiel koksowy jest wykorzystywany wyłącznie 
jako surowiec do produkcji koksu niezbędnego w metalurgii. 

JSW wkrótce będzie w UE jedynym producentem tego surowca. 
Czy to oznacza, że swego rodzaju monopol i obecność węgla 
koksowego na liście surowców krytycznych (strategicznych) 
dla unijnej gospodarki zapewnia JSW bezpieczeństwo? Może 

okazać się, że firma, bez której nie można rozwijać gospodarki 
nastawionej na ochronę klimatu, zostanie poważnie zagrożona 

przez tę politykę. Na razie to tylko potencjalne zagrożenie, jednak 
trzeba je już teraz minimalizować, żeby uniknąć najgorszego. 
Wszystko przez to, że metan może być objęty systemem opłat 

za emisję gazów cieplarnianych. – Jeżeli będzie kontynuowany 
trend zmierzający do istotnego ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych, jest niemal pewne, że metan zostanie objęty 
opłatami. Dlatego przygotowujemy się do tego. Naszym celem jest 
wykorzystanie metanu i zachowanie JSW dla unijnej gospodarki 

– mówi Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania 
i Zarządzania Mediami Energetycznymi JSW SA.

W światowym górnictwie przyjmowane jest, że systemem odmetanowania ujmuje się około 30–35 proc. wydzielającego się metanu w trakcie wydobycia węgla. JSW w roku 2020 ujęto 39,5 proc. To dobry wynik. Po realizacji planowanych 
inwestycji byłaby szansa, aby ujmować i gospodarczo wykorzystywać około 50 proc. wydzielającego się metanu

Żeby nie ziścił się czarny scenariusz
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cieplarnianych, odbije się to na naszych 
wynikach finansowych. Jak zaczniemy 
mieć kłopoty finansowe, nie będziemy 
mogli pełnić swojej roli w systemie go-
spodarczym Unii Europejskiej, ponie-
waż nikt nie sfinansuje firmy trwale 
nierentownej. 

Teraz trzeba postawić sobie pyta-
nie: Czy dla gospodarki i dla klimatu 
nie jest korzystniejsze, aby uruchomić 
dla JSW linię kredytową, dzięki której 
sfinansujemy inwestycje redukujące 
emisję metanu i jego gospodarcze wy-
korzystanie? Moim zdaniem to bardzo 
rozsądne rozwiązanie. Ze wstępnych 
wyliczeń wynika, że bylibyśmy w sta-
nie taki kredyt szybko spłacić. Efekt 
ekologiczny byłby wymierny. Tak samo 
efekt ekonomiczny. W dodatku wytwa-
rzalibyśmy energię w sposób znacznie 
przyjaźniejszy dla środowiska, bo pali-
wem byłby metan. 

Mimo takich korzyści ekologicznych i fi-
nansowych nie ma szans na finansowanie?

Banki nie chcą finansować górnictwa 
pod żadnym pozorem. Nie proponuję 

jakichkolwiek darowizn. JSW składa 
ofertę korzystnego biznesu. Liczymy 
na to, że po serii działań, w tym działań 
informacyjnych, zostanie uruchomio-
na ścieżka finansowania dla projektów 
mających na celu ograniczenie emisji 
metanu. 

Rząd ogłasza programy, które są fi-
nansowane z funduszy unijnych. Pro-
blem polega na tym, że z tych fundu-
szy można wspierać inwestycje służące 
ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, 
ale nie można finansować inwestycji 
służących ograniczeniu emisji metanu. 
Nie mamy możliwości przyłączenia się 
do tych projektów, bo metan nie jest 
w nich wprost wymieniony. Na wszyst-
kich forach podnosimy argument, że do-
starczamy surowiec strategiczny, który 
będzie potrzebny Europie jeszcze przez 
długie, długie lata. Jeżeli my nie będzie-
my dostarczać węgla koksowego, trzeba 
będzie go importować. Import ozna-
cza dodatkowy ślad węglowy. Chcemy 
wnieść istotny wkład w ochronę kli-
matu, a zatrzymuje nas ściana niemoż-
ności wynikających z tego, że Komisja 

W światowym górnictwie przyjmowane jest, że systemem odmetanowania ujmuje się około 30–35 proc. wydzielającego się metanu w trakcie wydobycia węgla. JSW w roku 2020 ujęto 39,5 proc. To dobry wynik. Po realizacji planowanych 
inwestycji byłaby szansa, aby ujmować i gospodarczo wykorzystywać około 50 proc. wydzielającego się metanu
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Żeby nie ziścił się czarny scenariusz
XVI doroczna Sesja Grupy Ekspertów 
ds. Metanu z Kopalni Węgla odbyła się 
w dniach 3–4 marca 2021 roku w Genewie 
oraz online. Podczas niej sekretariat do-
konał przeglądu ostatnich działań Komisji 
ds. Energii Zrównoważonej po jej 29. sesji 
w dniach 25–27 listopada 2020 roku, a tak-
że wszelkich decyzji podjętych w związku 
z pracami Grupy Ekspertów, w tym przez 
Radę Wykonawczą. 

Grupa Ekspertów dokonała również 
przeglądu nowych rozwiązań w zakresie 
gospodarki metanowej w wybranych 
krajach i zbadała ich plany dotyczące 
przyszłości sektora węglowego. Dyskuto-
wano między innymi na temat potencjal-
nego zaangażowania Grupy Ekspertów 
w obecne i przyszłe działania i inicjaty-
wy związane z metanem, podejmowane 
na całym świecie, by zrealizować cele 

agendy na rzecz zrównoważonego roz-
woju 2030.

Grupa dokonała także przeglądu 
osiągnięć w ramach planu prac na lata 
2020–2021 oraz omówiła plan prac 
na lata 2022–2023. W przeglądzie zna-
lazły się raporty z działalności Inter-
national Centre of Excellence on CMM 
(ICE-CMM) w Polsce i Chinach. Opra-
cowaniu nowego planu pracy towarzy-
szyła dyskusja na temat przyszłego kie-
runku i zakresu działań Grupy. Grupa 
postanowiła zwrócić się do Komisji ds. 
Zrównoważonej Energii o zmianę na-
zwy na Grupę Ekspertów ds. Metanu 
z Kopalni Węgla i Sprawiedliwej Trans-
formacji oraz by odpowiednio rozsze-
rzyć jej mandat. Kwestia ta ma zostać 
rozstrzygnięta na 30. sesji w listopadzie 
2021 roku. 

  •

Europejska nie zdaje sobie sprawy z na-
szych uwarunkowań. 

Czy wiemy, ile tego gazu ulatnia się 
z kopalń odkrywkowych węgla koksowego 
w Rosji, Kanadzie, Australii, Chinach i kra-
jach afrykańskich?

Jastrzębska Spółka Węglowa precy-
zyjnie mierzy ilość metanu odprowa-
dzanego z eksploatowanych złóż. Fir-
my wydobywcze z części krajów, które 
pani wymieniła, nie przykładają takiej 
wagi do problemu jak my. Ponadto do-
kładna emisja metanu do atmosfery 
z kopalń odkrywkowych jest obecnie 
niemożliwa.

Możliwe jest wydobywanie węgla kokso-
wego bez emisji metanu?

Metan towarzyszy złożom węgla 
koksowego, dlatego nawet kopalnie od-
krywkowe są źródłem emisji tego gazu. 

Można ujmować metan z kopalń 
odkrywkowych?

Wyłącznie przed rozpoczęciem eks-
ploatacji i to tylko przy dużej gazoprze-
puszczalności złoża. Jest to możliwe 
w niektórych kopalniach australijskich 
i amerykańskich. To kolejny argument 
przemawiający za tym, aby wesprzeć 
JSW w działaniach służących ogranicze-
niu emisji metanu. Bardzo nierozsądne 

byłoby wpędzanie spółki w kłopoty fi-
nansowe i w ten sposób przeniesienie 
wydobycia do krajów, które nie stosują 
ostrych norm środowiskowych. Takie 
działanie to również zwiększanie śladu 
węglowego z powodu transportu mor-
skiego surowca niezbędnego do produk-
cji stali. 

Może już nadszedł czas, aby lobbować 
na poziomie UE i w końcu uzyskać atrak-
cyjne wsparcie finansowe dla projektów 
ograniczenia emisji metanu z kopalń JSW?

Staramy się to robić. Nie jest 
to jednak łatwe, gdyż głos bezpośrednio 
z przemysłu, a tym bardziej z przemysłu 
węglowego, jest ignorowany. Robimy 
to więc we współpracy z Ministerstwem 
Aktywów Państwowych oraz instytucja-
mi takimi jak Euracoal i Główny Instytut 
Górnictwa. Jesteśmy również członkiem 
Międzynarodowego Centrum Doskona-
łości w zakresie Metanu z Kopalń Wę-
gla (ICE-CMM) działającego w ramach 
Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń 
Węgla Europejskiej Komisji Gospodar-
czej Narodów Zjednoczonych (UNECE). 
Wspólnie staramy się informować osoby 
decyzyjne na szczeblu Unii Europejskiej 
o problematyce emisji metanu z kopalń 
JSW SA.

 •

Sesja Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalni Węgla.

Na rzecz  
zrównoważonego rozwoju
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Zagadnienia związane z ochroną środo-
wiska nigdy wcześniej nie były tak waż-
ne i szeroko dyskutowane jak w ostat-
nich latach. Huragany, susze, powodzie, 
postępujące zmiany klimatu, topniejące 
lodowce i wymierające gatunki zwierząt 
powodują, że coraz więcej osób z lękiem 
przygląda się tym kwestiom.

Jednak oprócz wspomnianych za-
grożeń ochrona środowiska jest jednym 
z podstawowych warunków ogólnego 
rozwoju każdego kraju na świecie. Jeśli 
ma nastąpić wzrost i rozwój gospodar-
czy – a nie ma takiego państwa, które 
by tego nie chciało – społeczeństwa mu-
szą wnosić wkład w bioróżnorodność. 
Wraz z rozwojem świadomości w za-
kresie ochrony środowiska rozwija się 
również świadomość ludzi dotycząca 
konieczności ochrony środowiska po-
przez zapobieganie niekorzystnemu 
oddziaływaniu na przyrodę i zrówno-
ważony rozwój.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ? Nie 
ma jednej, powszechnie przyjętej defi-
nicji zrównoważonego rozwoju – w rze-
czywistości istnieje wiele różnych punk-
tów widzenia na tę koncepcję i na to, jak 
można wcielić ją w życie. Jest to pro-
ces (albo właściwie procesy), dzięki 
któremu dany stan jest utrzymywany 
na pewnym poziomie. Obecnie zrów-
noważony rozwój jest zwykle definio-
wany jako procesy i działania, dzięki 
którym ludzkość unika wyczerpywania 
się zasobów naturalnych, aby zachować 
równowagę ekologiczną, która nie po-
zwala na obniżenie jakości życia nowo-
czesnych społeczeństw. W ten sposób 
termin „zrównoważony rozwój” jest 
szeroko stosowany do scharakteryzo-
wania ulepszeń w obszarach takich jak 
nadmierna eksploatacja zasobów natu-
ralnych, operacje produkcyjne (zużywa-
nie energii i zanieczyszczające produkty 
uboczne), liniowe zużycie produktów, 
kierunek inwestycji, styl życia ludzi, za-
kupy, zachowania konsumenckie, rozwój 
technologiczny lub biznesowy i ogólne 
zmiany instytucjonalne.

DŁUGOTERMINOWA WIZJA. Zrównoważony 
rozwój koncentruje się bardziej na dłu-
goterminowej wizji i oznacza nie tyl-
ko to, że ludzkość powinna zaspokajać 
swoje obecne potrzeby bez narażania 
zdolności przyszłych pokoleń do robie-
nia tego samego. Dlatego w 2015 roku 

członkowie ONZ w Nowym Jorku przy-
jęli agendę na rok 2030 z 17 zrówno-
ważonymi celami, takimi jak położenie 
kresu ubóstwu i głodowi, zapewnienie 

wszystkim dobrego zdrowia i dobrego 
samopoczucia, zapewnienie wysokiej 
jakości edukacji lub osiągnięcie równo-
ści płci.

MODA – CHOROBA EKOLOGICZNEGO PODEJ-
ŚCIA? Moda, zwłaszcza fast fashion, 
skupia się na szybkości, niskich kosz-
tach i szybkim dostarczaniu nowych 
kolekcji przy jednoczesnym negatyw-
nym wpływie na środowisko. Z jednej 
strony szybko rosnąca bawełna na ogół 
wymaga stosowania przemysłowych, 
toksycznych chemikaliów (pestycydów 
i nawozów), które często powodują za-
nieczyszczenie i zubożenie gleby oraz 
eutrofizację wody. Z drugiej strony 
jest też ogromna ilość odpadów tek-
stylnych, w dużej części wykonanych 
z włókien syntetycznych, które nie 
ulegają rozkładowi. Jeśli zatem firma 
wytwarza ubrania z odpornych mate-
riałów, wykorzystuje naturalne surow-
ce wyprodukowane w sposób zrów-
noważony, stosuje zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym w całym swoim 
łańcuchu wartości i używa mniej tok-
sycznych chemikaliów – jest odpowie-
dzialna za środowisko.

Równocześnie zrównoważony roz-
wój to także bycie odpowiedzialnym 
społecznie, a niestety wciąż większość 
ubrań powstaje w azjatyckich krajach 
jak Chiny, Bangladesz czy Wietnam, 
gdzie nie tylko ekologia, ale także prawa 
człowieka liczą się mniej niż pieniądze.

ZERO WASTE, CARPOOLING I MINIMALIZM. 
Moda to jednak tylko jedna z wielu skła-
dowych – obok odpowiedzialnego zarzą-
dzania produkcją i dystrybucją żywności 
czy transportu. Jeśli chodzi o pojazdy, 
rozwija się i zyskuje na popularności 
branża alternatyw, takich jak samocho-
dy lub skutery elektryczne. Jednocze-
śnie rozwiązania takie jak carpooling, 
czyli dzielenie się kosztami przejazdu 
i podróż w więcej osób, są świetną al-
ternatywą. Nie wspominając już o tym, 
że ostatni rok całkowicie zmienił podej-
ście ludzi do pracy zdalnej, co pozwala 
im zaoszczędzić kilometry i nie zanie-
czyszczać środowiska. Rozwija się też 
ruch zero-waste, który nie jest niczym 
nowym i był szeroko praktykowany 
przez poprzednie pokolenia – polega 
on na bardziej przemyślanych zakupach, 
ponownym wykorzystywaniu zasobów 
czy recyklingu.

Z tym podejściem wiąże się również 
minimalistyczny styl życia, w którym 
ludzie często są zachęcani, by zrezygno-
wali z rzeczy, których nie potrzebują.

 •

Kryzys klimatyczny

Ekologia – temat obecnie ważniejszy 
niż kiedykolwiek wcześniej
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PRZEPISY DOTYCZĄCE OGRANICZANIA ZUŻYCIA JED-
NORAZOWYCH TOREBEK FOLIOWYCH PRZYNOSZĄ 
OCZEKIWANE REZULTATY. Zużycie na jednego 
mieszkańca spadło z 300 do dziewięciu 
sztuk rocznie – wskazuje resort klimatu 
i środowiska. Polacy wracają do używa-
nia toreb wielorazowych.
BERKELEY UZNAJE NEGATYWNY WPŁYW MIĘSA I NA-
BIAŁU NA ZDROWIE I POGŁĘBIAJĄCY SIĘ KRYZYS 

KLIMATYCZNY. Częścią miejskiego planu 
jest cel na 2024 rok, zgodnie z którym 
50 proc. posiłków dostarczanych przez 
miasto do więzień i domów seniorów 
będzie pochodzenia roślinnego.
BADANIA POKAZUJĄ, JAK WIELKI WPŁYW MA NA DZIECI 
OTACZAJĄCA JE NATURA. Nowe analizy przepro-
wadzane wśród ponad 3,5 tys. londyń-
skich uczniów w przedziale wiekowym 

9–15 lat wskazują, że las pozytywnie 
wpływa na rozwój mózgu dzieci, więk-
szą sprawność poznawczą i odporność 
psychiczną.
MIERZĄCE DO 5,5 CM MALEŃKIE KAMELEONY CHAP-
MANA JEDNAK NIE WYGINĘŁY. Ich populacja 
znacząco zmalała z powodu wycinki la-
sów pod uprawę kukurydzy i manioku, 
ale wbrew wcześniejszym obawom nie 

zniknęły one całkowicie, choć gatunek 
nadal jest zagrożony.
NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA PRZYROD-
NICZEGO zostały wpisane lasy bukowe, 
które rosną na terenie Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. Łączna powierzch-
nia rezerwatów bukowych z Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego wynosi blisko  
3300 ha.  •

Dobre ekowiadomości
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Nowy Taigo będzie dostępny w ośmiu kolorach nadwoziaVolkswagen zaprezentował małego crossovera o nazwie Taigo
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Mały crossover Volkswagena
Volkswagen zaprezentował małego cross- 
overa o nazwie Taigo, który na począt-
ku przyszłego roku ma trafić do sprze-
daży w Europie. Oparty na płycie MQB, 
ma wielkość jak w klasie Polo, na przy-
kład T-Roca. Pojemność bagażnika wy-
nosi 438 litrów. 

Przednionapędowe Taigo napędzają 
silniki benzynowe o mocy, do wyboru, 
70 kW (95 KM), 81 kW (110 KM) i 110 kW 
(150 KM). Maksymalna prędkość wynosi 
– odpowiednio – 183, 191 i 212 km/h. W za-
leżności od silnika biegi można zmieniać 
ręcznie za pomocą pięcio- lub sześciobie-
gowej przekładni mechanicznej lub sied-
miobiegowej, dwusprzęgłowej (DSG). 

Nowy Taigo będzie dostępny 
w ośmiu kolorach nadwozia. Wszyst-
kie, z wyjątkiem Deep Black, można 
łączyć z kontrastującym czarnym 
dachem (opcja). Rozmiar kół zależy 
od wersji wyposażenia i waha się od 
16 do 18 cali. Liczne opcje wyposa-
żenia obejmują duże panoramiczne 
okno dachowe, które można prze-
suwać lub uchylić, Digital Cockpit 
Pro z wyświetlaczem o przekątnej 
10,25 cala, tapicerkę ArtVelour, ste-
rowanie głosowe, pakiet stylistyczny 
Black Style dla wersji R-Line oraz sys-
tem audio firmy „beats” o mocy 300 
W z sześcioma głośnikami. Część wypo-
sażenia Taigo przejmie z samochodów 
wyższych segmentów. 

Pełna oferta modelu zostanie zapre-
zentowana w Polsce w pierwszym kwar-
tale 2022 roku.

IZERA MOŻE SIĘ ROZBIĆ O LAS

Sejm przyjął projekt specustawy 
pozwalającej na wycinanie lasu pod 
pewne inwestycje. Ekolodzy protestują, 
opozycja w Senacie zapowiada jej po-
wstrzymanie. Electromobility Poland, 
której także dotyczy ta ustawa, pyta: jaki 
las? U nas nie ma lasu, tylko częściowo 
zadrzewiony obszar poprzemysłowy. 

Ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach związanych ze specjalnym prze-
znaczeniem gruntów leśnych dotyczy 
w sumie dwóch obszarów – ponad 
900 ha pod Stalową Wolą i niecałych 
300 ha w Jaworznie, gdzie ma stanąć 
fabryka Izery. Mimo to już doczekała się 
potocznej nazwy Lex Izera. 

Ekolodzy krytykują ideę wycinania 
lasów pod inwestycje, inni zwolnienie 
inwestorów z odszkodowań czy wreszcie 
nieścisłość niektórych przepisów, dającą 
znaczne pole do dowolnych interpreta-
cji, zwykle korzystniejszych dla inwesto-
ra niż przyrody. – Zamiast przygotowy-
wać projekty ustaw, które będą wspierać 
ochronę przyrody, tworzyć nowe parki 
narodowe, przeciwdziałać kryzysowi 
klimatycznemu, rząd proponuje obecnie 
akt prawny, który pozwoli na niszczenie 
lasów, wycinanie ich w pień i realizację 
różnego typu inwestycji, w tym fabryk 
produkujących tworzywa sztuczne. Ten 
projekt może stać się swego rodzaju pre-
cedensem prowadzącym do wielu nieod-
wracalnych szkód dla środowiska – pod-
kreśla Anna Ogniewska z Greenpeace 
Polska, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Radosław Ślusarczyk z Pracowni 
na rzecz Wszystkich Istot, ekspert Koali-
cji Klimatycznej, uważa, że specustawa 
jest szkodliwa, ponieważ otwiera drogę 
do prywatyzacji lasów pod cały katalog 
działań dotyczących szkodliwego prze-
mysłu. – Kosztem środowiska natural-
nego na terenie wyciętych lasów będzie 
można tworzyć lotniska, spalarnie odpa-
dów czy zakłady produkujące barwniki 
lub butelki PET – wskazuje.

Electromobility Poland wskazuje, 
że w jej przypadku nie chodzi o dziewi-
czy las, ale o teren, na którym przez lata 
funkcjonowały składowiska i osadniki 
przemysłowe, który jeszcze pół wieku 
temu był całkowicie wylesiony. Według 
opinii środowiskowej porastające ten 
teren drzewa są zdegradowane i silnie 
zdegradowane. Ich ubytek można skom-
pensować na innych obszarach.

Władze miasta przypominają, że Ja-
worzno ma tradycje związane z wydo-
byciem surowców i funkcjonowaniem 
przemysłu sięgające XIII wieku, kiedy 
zaczęto wydobywać na tym terenie 
srebro. Potem przyszła kolej na cynk, 
ołów, dolomit, piasek i wydobywany 
tam od 1792 roku węgiel. To niestety 
pozostawia ślady w środowisku, skut-
kując nieprawdopodobnym przekształ-
ceniem krajobrazu miasta. „Tylko  
w XX wieku na terenie Jaworzna utwo-
rzono 39 składowisk odpadów poprze-
mysłowych i co najmniej 20 wyrobisk 
po eksploatacji piasku i dolomitu” – pisze 
Marcin Tosza z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego. 

Na wskazanym dla Izery terenie 
w latach 60. XX wieku funkcjonowała ko-
palnia piasku, co spowodowało jego cał-
kowite wylesienie. W kolejnej dekadzie 
umieszczono tam składowiska kopalnia-
ne, a także osadniki wód dołowych oraz 
odpadów ze wzbogacania węgla, które 
funkcjonowały tam do XXI wieku. Potem 
teren został częściowo i dość prymityw-
nie rekultywowany, z wykorzystaniem 
między innymi gatunków drzew niewy-
stępujących w polskich lasach.

Podczas gdy sprzeciw wobec wyci-
naniu lasów pod działalność przemysło-
wą jest całkowicie zrozumiały, to próba 
powstrzymania wykorzystania poprze-
mysłowych, pogórniczych obszarów 
do stworzenia nowych miejsc pracy 
w regionie, który ma je masowo tracić, 
jest co najmniej dziwna. 

DEBIUTUJE KOLEJNY  
VOLKSWAGEN Z SERII ID
To jeszcze częściowo zamaskowany, 

nie do końca w wersji produkcyjnej, 
całkowicie nowy elektryczny model 
Volkswagena – ID.5, który ma zadebiu-
tować podczas wrześniowego salonu 
samochodowego w Monachium. Na pre-
mierowy pokaz wybrano nieco bardziej 
atletyczną od standardowej wersję GTX. 
Ma mieć dwa silniki elektryczne, za-
pewniające napęd na obie osie i aku-
mulatory dające do 497 km zasięgu. 
Zbudowany na całkowicie elektrycz-
nej platformie MEB ma trafić na rynek 
w przyszłym roku.

  PIOTR MYSZOR

Nowy elektryczny model Volkswagena – ID.5 Ma mieć dwa silniki elektryczne, zapewniające napęd na obie osie i akumulatory dające do 497 km
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B rygida wróciła po ciężkim dniu 
do domu i zdjęła ubłoconą kurtkę. 

Jej pies znowu postanowił dać popis 
i zwiał z wybiegu, a ona goniąc go, 
przewróciła się na mokrej po deszczu 
trawie. Ostatnimi miesiącami sporo 
przytyła, wróciły problemy z kolanem, 
co jeszcze pogłębiało jej paskudny na-
strój. Na dodatek Brygida naprawdę 
tak się nazywała. Jej ojciec miał ciotkę 
o tym właśnie imieniu, dobrą i ciepłą 
kobietę, i bardzo chciał, żeby tak na-
zwać córkę. Niestety nie przewidział, 
że choć córka faktycznie wyrosła 
na chodzące dobro, to od przedszkola 
aż po studia rówieśnicy będą drwić 
z jej imienia.

Dodatkowo tego dnia Brygida mia-
ła urodziny i to okrągłe, czterdzieste. 
Bardzo nie lubiła swoich urodzin, a te 
przyprawiały ją o ból brzucha od kilku 
tygodni. Wszystkie koleżanki w pracy, 
żyjące głównie życiem swoich mężów 
i małych dzieci, życzyły jej faceta. Choć 
Brygida także często o tym myślała, to te-
raz czuła się, jakby każdy chciał wytknąć 
jej singielstwo. Po pracy przyjaciółka 
wyciągnęła ją na kawę. Brygida po cichu 
miała nadzieję, że faktycznie ta zapo-
mniała o jej urodzinach, jednak tak się 
nie stało. Rozkręciła się prawdziwa im-
preza, a na domiar złego jej przyjaciele 
sprezentowali jej karnet na siłownię, 
co dodatkowo ją zdołowało.

Po powrocie Brysia przeglądała za-
łożony w tajemnicy przed wszystkimi 
portal randkowy. W reklamie gwaran-
towano, że wprowadzenie swoich do-
kładnych preferencji, zainteresowań 
i wypełnienie testu ułatwi komputerowi 
połączenie ludzi w pary. Jeszcze kilka lat 
temu Brygida uznałaby to za ostatnią 
deskę ratunku, teraz chyba tego właśnie 
potrzebowała. Nie poznała jednak w ten 
sposób nikogo interesującego. Właściwie 
– nie poznała zupełnie nikogo. Pewnie 
też przez to, że zamieściła swoje nie-
wyretuszowane zdjęcie, na którym wi-
dać było mocno przy kości dziewczynę, 
z mysimi włosami, w workowatym, sza-
roburym ubraniu. Brygida stwierdziła, 
że nie będzie się wygłupiać, gdyby miała 
się komuś spodobać, to tylko taka, jaka 
jest naprawdę.

Ale tego wieczora Brygida dostała 
pierwszą interesującą wiadomość. Prze-
czytała ją kilka razy i sama nie wiedzia-
ła, co o niej myśleć. Ale w sumie tyle 
słyszała o związkach zawartych w sieci. 
Po namyśle odpisała.

Następnego dnia obudziła się zu-
pełnie rozpromieniona, jakby te kilka 
zdań z poprzedniego wieczora dało jej 
nową energię. Przez cały dzień myślała 
o nadawcy wiadomości, przestudiowała 
jego profil, a kolejne wiadomości uru-
chomiły u niej emocje, których nie czuła 
od dawna.

Internetowy romans trwał przez 
kolejne tygodnie. Dyskutowali o książ-
kach, filmach i muzyce, Brygida infor-
mowała swego internetowego „chłopa-
ka” o wszystkim, co działo się w pracy, 
o jej zmartwieniach, wątpliwościach, 
przemyśleniach… Pod jego wpływem 
postanowiła odnowić swoje mieszkanie, 
a sama piękniała z dnia na dzień. W cią-
gu trzech tygodni schudła kilka kilogra-
mów, za namową koleżanki odświeżyła 
swoją garderobę.

I wtedy Brygida postanowiła po-
prosić internetową miłość o spotkanie. 
Mężczyzna na początku się wykręcał, 
ale finalnie umówili się na środę. Dzień 
wcześniej Brygida miała spotkać się 
z dwójką bliskich znajomych. Chłopaki 
byli jednak w wyjątkowo podłym na-
stroju. Jedyną rozszczebiotaną osobą 
była Brysia. I byłoby tak pewnie nadal, 
gdyby nie to, co mieli jej do powiedzenia. 

Otóż za jej internetowym zakochaniem 
stało dwóch jej wieloletnich przyjaciół. 
Marek i Tomek mieli nadzieję, że krót-
ki, internetowy flirt pomoże Brysi się 
odprężyć i uwierzyć w siebie. Nie prze-
widzieli, że ona tak mocno się w niego 
zaangażuje.

Brygida nie mogła uwierzyć w swoją 
naiwność i to, jak głupich ma kumpli. Jej 
płacz przeszedł w szloch, a ona uciekła 
z knajpy. Przebiegła park, przysiadła 
na murku i ukryła twarz w dłoniach, 
gdy dobiegł do niej Tomek. Klęczał teraz 
przed nią, błagając o przebaczenie. On 
też płakał i zarzekał się, że choć pierwot-
ny pomysł był słaby, to absolutnie nie 
miał sprawić jej przykrości. A z czasem 
ewoluował w wyłącznie jego własną ko-
respondencję i wszystko, co pisał, było 
prawdą. Łącznie z internetowym wy-
znaniem miłości. 

  •
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Randka

Zacznijmy od kwestii językowej. Język 
jest tworem, który nieustannie podlega 
zmianom – choćby przez rozwój techno-
logii, ale także przez zmiany społeczne. 
Osoba z niepełnosprawnością może mieć 
wadę wzroku, niedosłyszeć czy mieć pro-
blem z poruszaniem się, ale jednocze-
śnie może być naukowcem, sprzedawcą, 
mamą, skrzypaczką czy kierowcą. Z tego 
powodu nazywanie jej „osobą niepełno-
sprawną” jest nadawaniem łatki, stygma-
tyzującego określenia, które może być 
krzywdzące, więc warto je zastąpić wła-
śnie „osobą z niepełnosprawnością”.

Wszystkie kolejne zasady także opar-
te są na szacunku do drugiego człowie-
ka. Warto pamiętać, że wózek, kule or-
topedyczne czy laska należą do sfery 
osobistej osoby z niepełnosprawnością 
i nie należy dotykać ich bez wyraźne-
go pozwolenia właściciela. Podobnie 
jak nie należy zaczepiać czy bawić się 
z psem przewodnikiem, który towarzy-
sząc osobie z problemami zdrowotnymi, 
jest w pracy.

Jak w wielu innych sytuacjach – ko-
munikacja jest kluczem do odpowiednie-
go zachowania, więc jeśli chcesz pomóc 
osobie na wózku chociażby wsiąść lub 
wysiąść z autobusu, najpierw należy 
ją zapytać, czy ta pomoc jest potrzebna 
i jak to zrobić. Należy także pamiętać 
o zwracaniu się bezpośrednio do osoby 

z niepełnosprawnością, a nie na przy-
kład osoby towarzyszącej. Taka sytuacja 
może tylko wzmocnić u niej uczucie uza-
leżnienia od pomocy innych.

Niektóre osoby z niepełnosprawno-
ścią mówią niewyraźnie. Jeśli nie rozu-
miemy, co mówi nasz rozmówca, należy 
po prostu poprosić o powtórzenie, a gdy 
to konieczne i możliwe – zapisanie słów. 
Podobnie w rozmowie z osobą z wadą 
słuchu należy mówić w naturalnym 
tempie, bezpośrednio, nie zakrywając 
ust, ale też bez podniesionego głosu. 
I tu znowu istotna jest empatia i warto 
być cierpliwym i wyrozumiałym – nie-
pełnosprawności mogą przydarzyć się 
każdemu.

Z absolutnie podstawowych spraw 
– oczywiście należy pamiętać o tym, 
że oznaczone miejsca są przeznaczone 
tylko dla kierowców z niepełnospraw-
nością i zajmowanie ich przez zdrowe 
osoby jest nie tylko niegrzeczne, ale jest 
zwykłym buractwem.

 HK

Choroba ta powoduje mniejszą wrażli-
wość organizmu na działanie insuliny, 
czyli hormonu regulującego poziom cu-
kru we krwi. Spadek ten jest kompenso-
wany przez większą produkcję insuliny, 
czyli hiperinsulinemię. W początkowym 
etapie ilość wytwarzanego hormonu wy-
starczają do pokrycia zapotrzebowania 
organizmu, jednak z czasem powstaje sa-
monapędzająca się pętla, gdzie hiperinsu-
linemia nasila insulinooporność, a insuli-
nooporność hiperinsulinemię. To bardzo 
niebezpieczna choroba, gdyż może do-
prowadzić do cukrzycy typu 2 lub chorób 
układu sercowo-naczyniowego.

KTO JEST ZAGROŻONY? Insulinooporność 
może mieć podłoże genetyczne, na przy-
kład gdy organizm produkuje hormon 
o nieprawidłowej budowie. Ryzyko 
występuje też u osób zmagających się 
z nadwagą i otyłością, ponieważ tkanka 
tłuszczowa sprawia, że ich organizmy 
są najbardziej oporne na działanie in-
suliny. Produkują wówczas substan-
cje hormonalne, które mają działanie 
przeciwstawne do insuliny lub hamu-
ją efekty jej działania, a także poprzez 
bezpośrednie wydzielanie do krwi tzw. 
wolnych kwasów tłuszczowych. Przy 
ich nadmiarze organizm zaczyna wy-
korzystywać je jako źródło energii za-
miast glukozy. W konsekwencji nie jest 
ona spalana w tkankach, a jej poziom 
we krwi wzrasta. 

JAKIE SĄ OBJAWY INSULINOOPORNOŚCI? Cho-
rzy mogą odczuwać ciągły głód, ponie-
waż zaburzona jest równowaga insuliny 
i leptyny (hormonu regulującego ape-
tyt). Zaniepokoić powinny też problemy 
z koncentracją i pamięcią, bo ich po-
wodem może być to, że komórki w mó-
zgu nie mogą wchłonąć pożywienia. 
Nie należy też lekceważyć takich obja-
wów jak wysoki poziom cholesterolu 
i nadciśnienie. Do innych symptomów 
insulinooporności należą: ciemnienie 
skóry, przyrost masy ciała i przewlekłe 
zmęczenie.

JAK LECZYĆ TĘ CHOROBĘ? Istnieją trzy spo-
soby leczenia insulinooporności: dieta, 
aktywność fizyczna i środki farmakolo-
giczne. U osób z nadwagą konieczne jest 
jak najszybsze zmniejszenie masy ciała, 
więc aktywność fizyczna jest wskazana. 
Towarzysząca jej dietoterapia uwrażli-
wia organizm na działanie insuliny i po-
maga utrzymać względnie stały poziom 
glikemii. Opiera się bowiem na produk-
tach pełnoziarnistych, nieprzetworzo-
nych, zaś eliminuje cukry proste i fast 
foody. W farmakoterapii stosuje się pre-
paraty zawierające metforminę.•

Z D R O W I E

Metaboliczna pętla, 
czyli insulinooporność
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Jak zachować się 
w towarzystwie osób 
z niepełnosprawnościami
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Nasze zachowania powinny być oparte na szacunku 
do drugiego człowieka
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Krzyżówka panoramiczna nr 16
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU BANKI UDZIE-
LIŁY 132,3 TYS. KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH. 
Średnia wartość kredytu wyniosła 
318 tys. złotych i jest wyższa o 17,8 proc. 
niż w czerwcu 2020 roku. Łączna war-
tość zadłużenia w kredytach hipotecz-
nych przekroczyła 500 mld złotych i jest 
najwyższa w historii. Wpływ na ten wy-
nik mają czynniki popytowe. Polskie go-
spodarstwa domowe finansują potrzeby 
mieszkaniowe, korzystając z długoter-
minowego kredytu mieszkaniowego, 
udzielanego na wysokie kwoty. Także 
w innych kredytach rośnie wartość po-
życzanych przez Polaków kwot. Kredyty 
ratalne o wartości powyżej 10 tys. zło-
tych stanowią prawie 45 proc. wartości 
wszystkich kredytów ratalnych udzielo-
nych w I półroczu br. Rośnie także war-
tość kredytów gotówkowych.

28 PROC. FIRM W POLSCE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW 
Z UKRAINY. Najwięcej pracuje ich w du-
żych firmach, spośród których 45 proc. 
ma już kadrę ze Wschodu. Najczęściej 
z pracowników z Ukrainy korzystają 
firmy zatrudniające ponad 250 osób. 
Pracodawcy najbardziej cenią u nich 
pracowitość i szybką adaptację. Zde-
cydowana większość firm (49 proc.) 
twierdzi, że ma neutralne nastawienie 
do Ukraińców, co trzeci polski praco-
dawca ma pozytywny stosunek, a ne-
gatywne odczucia zgłasza tylko 8 proc. 
przedsiębiorców. Powodem rosnącego 
zainteresowania zatrudnianiem Ukraiń-
ców jest nie tylko luka kadrowa, ale też 
wcześniejsze, pozytywne doświadczenia 
w zatrudnianiu imigrantów ze Wschodu.

CHIŃSKA RADA PAŃSTWOWA PRZEDSTAWIŁA NA-
RODOWY PROGRAM ZWIĘKSZENIA SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA. Do 2025 roku 
o 38,5 proc. ma wzrosnąć liczba osób, 
które ćwiczą co najmniej trzy razy w ty-
godniu po pół godziny. W ciągu najbliż-
szych pięciu lat do 773,69 mld dolarów 
wzrośnie wartość ogólnokrajowego prze-
mysłu sportowego. •

Piwo w tym śląskim mieście jest warzone 
od 1846 roku, gdy Karol Ludwik Habsburg 
postanowił otworzyć w nim arcyksiążę-
cy browar. Od początku towarzyszy mu 
przydomek Zamkowy, ponieważ stanął 
blisko habsburskiego zamku. Co ciekawe, 
w Cieszynie zdobywali umiejętności pierw-
si piwowarzy z otwartego 10 lat później 
browaru w Żywcu. Na jesienne urodziny 
Zamkowego zakład z Cieszyna przygo-
towuje dla fanów sporą niespodziankę.

Będą to dwa nowe piwa. Aby mogły 
powstać, browar ściągnął z amerykań-
skiego stanu Kentucky, słynącego z pro-
dukcji burbona, 120 dwustulitrowych, 
dębowych beczek po dwóch rodzajach 
tego trunku. Transport nie był łatwym 
zadaniem, ponieważ przez blokadę 
na Kanale Sueskim i trudności wywo-
łane pandemią opóźnił się o kilka tygo-
dni. W końcu jednak beczki szczęśliwie 
dotarły i umieszczono je w zabytkowym 
cieszyńskim browarze. Nowe piwa zo-
stały już do nich przelane, teraz zaś mu-
szą one przez kilka tygodni leżakować, 
by nasycić się aromatami i smakami 
po burbonie. Zgodnie z planem rozlane 
zostaną jesienią, gdy Browar Zamkowy 
Cieszyn będzie obchodził swój jubileusz, 
i konsumenci będą mogli ich skosztować.

RYBNICKI PUB DAJE SZANSĘ
Od początku wakacji w pasażu mię-

dzy ulicą Sobieskiego a parkingiem przy 

ulicy Brudnioka w Rybniku dzia-
ła Pub Spółdzielczy. To pierwszy 
pub kraftowy w tym mieście. 
Szukając personelu, jego właści-
ciele nie przeprowadzili jednak ca-
stingu wśród studentów szukających 
pracy latem czy doświadczonych bar-
manów. W pubie zatrudniono bowiem 
sześć osób z różnymi niepełnospraw-
nościami i problemami psychiczny-
mi (na przykład depresją), które stoją 
za barem, leją piwo i poznają tajniki 
piw rzemieślniczych. 

Rybnicki lokal jest częścią pierwszej 
w Polsce franczyzy społecznej pubów 
spółdzielczych. Jego właściciele, Mariola 
i Bartosz Dorszewscy, mieszkają w Jan-
kowicach i wcześniej nie mieli doświad-
czenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa 
społecznego. W skompletowaniu ka-
dry pomógł im jednak między innymi 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań” 
z Rybnika.

POLACY EKSPORTUJĄ 
NA POTĘGĘ
Rodzime browary znalazły się w eu-

ropejskiej czołówce. Polska jest już dru-
gim największym w Unii Europejskiej 
producentem piwa słodowego, ustępu-
jąc miejsca jedynie Niemcom. Na nasz 
kraj, gdzie warzy się 3,8 mld litrów rocz-
nie, przypada 12 proc. unijnej produk-
cji piwa. Na trzecim miejscu z 3,3 mld 
litrów (10 proc.) znalazła się Hiszpania. 

W skali świata też plasujemy 
się na wysokiej pozycji, jeste-

śmy bowiem 14. największym 
eksporterem. Według badań Euro-

statu w 2019 roku sprzedano 3,9 mld 
litrów piwa, co oznacza, że co dzie-
wiąte piwo w UE ma polski rodowód. 
To jeszcze nie wszystko, gdyż jesteśmy 
też na czwartym miejscu w Unii w pro-
dukcji piwa bezalkoholowego – polskie 
browary sprzedały go prawie 165 mln 
litrów.

W 2020 roku, mimo pandemicznych 
obostrzeń dotyczących gastronomii, 
wartość polskiego eksportu piwa ze sło-
du wzrosła o 13,1 proc. w porównaniu 
z 2019 rokiem. W 2020 roku Polska mia-
ła udział w wysokości 1,6 proc. w świato-
wym eksporcie tego trunku. GUS podaje, 
że w zeszłym roku rodzime browary 
sprzedały za granicę 404,6 mln litrów 
o wartości 212,2 mln euro. Najbardziej 
nasze piwo smakuje Holendrom (w ze-
szłym roku odpowiadali za 14,3 proc. 
wartości krajowego eksportu), Niemcom 
(12,1 proc.) i Włochom (8,5 proc.). Nasze 
piwa trafiają też do Korei Południowej 
(7 proc. wartości całej sprzedaży) i Sta-
nów Zjednoczonych (3,6 proc.). Warto 
wspomnieć, że ponad czterokrotnie rok 
do roku wzrosł eksport polskich piw 
do Chin – w 2020 stanowił 5,9 proc. 
eksportu.
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